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Investiční akce v Zubří 
Jak si jistě občané města všimli, panuje letos v Zubří čilý stavební ruch. 
O prázdninách byly rozšířeny obě mateřské školy o novou třídu, navíc 
MŠ Sídliště rekonstruovala kuchyň. Tyto práce si vyžádaly z městské 
pokladny celkem 5,4 mil. Kč, když žádost o dotaci na rozšíření kapacity 
školek bohužel narazila na byrokracii Regionálního operačního pro-
gramu Střední Morava. 
Daleko lepší výsledky měly žádosti o podporu z Operačního programu 
životního prostředí. Hlavní část investic se soustřeďuje na podpořené 
„zateplovací“ projekty. Revitalizace budovy Městského úřadu Zubří, 
Zateplení Domu služeb Zubří a Energetické úspory ZŠ Zubří – takový 
je oficiální název tří nejdůležitějších akcí. Tyto akce budou celkem stát 
14,8 mil. Kč, 0,6 mil. Kč ovšem město obdrží zpět od Státního fondu 
životního prostředí, dalších 7,6 mil. Kč pak získá město z Fondu sou-
držnosti jako dotaci EU. Práce na všech třech objektech finišují, a i přes 
zákonité problémy budou práce letos dokončeny, takže nastávající 
zima již městu přinese nemalé prostředky v rámci úspory energií na 
vytápění. Nehledě na nesporné zlepšení estetického vzhledu fasád uve-
dených objektů, které už působily dojmem příliš omšelým.

(pokračování na straně 4)

Redakční rada Zuberských novin
upozorňuje své dopisovatele, že uzávěrka
je vždy 8. den v kalendářním měsíci.

Hodina zpívání a zkoušení s Jaroslavem 
Uhlířem a zuberskými dětmi

Ve středu 30. října máme pro Vás připravenou opravdovou hudební la-
hůdku pro celé rodiny. Přijede za námi Jaroslav Uhlíř, který za posled-
ních 40 let především ve spolupráci se Zdeňkem Svěrákem složil desítky 
hitů pro děti i dospělé. Stačí si vzpomenout na oblíbené pohádky, jako 
jsou Lotrando a Zubejda, Princové jsou na draka nebo Tři veteráni, 
a melodie i slova jednotlivých písniček Vám začnou naskakovat samy.
V závěru koncertu jeviště opanuje sbor složený z dětí ze Zubří a Hutis-
ka pod vedením Marušky Křenkové. Děti si tak budou moci vychutnat 
účinkování spolu s legendárním skladatelem a muzikantem a současně 
Vám zprostředkují ojedinělý zážitek. 
Kromě toho Vaše vstupenky budou slosovatelné. Na jednoho z Vás 
čeká krásný dárek v podobě nového zpěvníku pánů Svěráka a Uhlíře 
„Písničky o zvířatech“, který nám pro tyto účely věnovalo Knihkupectví 
Nohavica z Rožnova p. R. 

Lenka Přečková

Město Zubří vyhlašuje anketu 
Sportovec města Zubří roku 2013
Až do 3. ledna 2014 mohou sportovní oddíly, kluby či jednotlivci podávat no-
minace do 1. ročníku ankety Sportovec města Zubří roku 2013. Do ankety 
mohou být nominováni všichni sportovci, kteří během roku 2013 dosáhli 
významných sportovních výsledků. Svého sportovce si následně zvolí veřej-
nost prostřednictvím hlasování na internetu a také v Zuberských novinách. 
Rozhodovat bude i odborná porota. (pokračování na str. 11) 



Vzpomínáme

Přejeme jubilantům do dalších let pevné zdraví, 
hodně štěstí, spokojenosti a krásných chvil pohody.

Alois Cabák
Jaroslav Mičola

Zdeněk Krhut
Antonín Šavrda

Joachym Miček 75 let
Jaroslava Fabianová 80 let
Zdeňka Zuzaňáková 80 let
Vlasta Smékalová 92 let

Václav Opálka  80 let
Ladislav Dolák  85 let
Marie Šíchová  80 let
František Zuzaňák  85 let

Úmrtí

Vzpomínky na Tebe jsou pro nás jako
nejkrásnější sen, 
maminko drahá, nikdy nezapomenem.

1. října 2013 uplynul rok od úmrtí naší milé 
maminky, babičky a prababičky, paní

Andělky Holišové.
Stále s vděčností na ni vzpomínají děti s rodinami a přátelé.

Prázdné je místo, kde jsi sedával
a zněl tvůj hlas,
ale vzpomínky na Tebe 
zůstanou navždy v nás.

Dne 6. října 2013 uplynuly 4 roky od úmrtí 
našeho manžela, tatínka, dědečka, pana

Ladislava Hrachovce
ze Zubří. Vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Dne 22. listopadu 2013 uplyne 15 let, kdy nás 
opustil navždy pan

Jaromír Holiš. 
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Soňa s rodinou.

„Kdo v srdcích žije, neumírá.“

Dne 1. listopadu 2013 vzpomeneme nedožité 
70. narozeniny tatínka, dědečka, pana

Zdenka Skalíka.
Vzpomeňte s námi. Dcery s rodinami.

Diamantová svatba

Zlatá svatba

Josef a Otilie Děčtí

Z usnesení 73. schůze Rady města Zubří, 
konané dne 23. 09. 2013
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části nebytových prostor (spor-
tovní plochy) v objektu Sportovní haly Zubří, Hlavní 492, o výměře 800 
m2, k. úz. Zubří, s „Handball club Zubří“, IČ: 46531378, Zubří, Hlavní 
492, PSČ 756 54, na dobu neurčitou s účinností od 24. 09. 2013, za pod-
mínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor v objektu 
Sportovní haly Zubří, Hlavní 492, o celkové výměře cca 406,8 m2, k. úz. 
Zubří, a to:
- kancelář HC  č. dv. 131                            21,4 m2

- kanceláře trenérů č. dv. 112 a 129           29,8 m2

- sklady  č. dv. 104, 114, 135                        12,6 m2

- sociální zařízení  č. dv. 136                        6,6 m2

- klubovna  č. dv. 130                                  28,3 m2

- chodby                                                     31,6 m2

- šatna muži  č. dv. 110                              35,2 m2

Narození
Josef Holiš

Vítání občánků

Jaroslav a Bohumila Němcovi
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- masážní místnost  č. dv. 116                   17,4 m2

- posilovna  č. dv.  118                               57,6 m2

- regenerace  č. dv. 115                             80,2 m2

- šatna trenéři  č. dv. 113                             9,5 m2

- část prostoru pořadatelé č. dv. 117         14,0 m2

- sklad ZŠ  č. dv. 120                                 41,6 m2

- kancelář restaurace                                  9,0 m2

- prodejna                                                  12,0 m2

RM schvaluje vnitřní předpis č. 020/2013 „Ceník nájemného pro umís-
ťování reklam na sportovištích města Zubří“, dle důvodové zprávy, s účin-
ností od 24. 09. 2013.
RM revokuje usnesení RM 71/1061 ze dne 26. 08. 2013 o vyhlášení zá-
měru na pronájem části pozemku p. č. 200, zahrada, o výměře 36 m2, k. úz. 
Zubří, zveřejněného na úřední desce od 28. 08. 2013.
RM schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu tepelných zařízení 
č. 1/2003 (Bytové domy Rožnovská 419 a Hlavní 824, Klub Zubří, Ha-
merská 10, MěÚ Zubří, U Domoviny 234, Zdrav. středisko, MUDr. An-
tonína Fabiána 638, Dům služeb, Hlavní 79), ze dne 05. 12. 2003, s VAE 
THERM, spol. s r. o., IČ: 61973815, Rožnov pod Radhoštěm, Kulturní 
1785, PSČ 756 61, týkající se úpravy článku VI. Zánik smluvního vztahu, 
a pověřuje starostu města jeho podpisem.
RM v rámci probíhajících komplexních pozemkových úprav v k. úz. Zub-
ří a Zašová dle Oznámení pozemkového úřadu o zahájení pozemkových 
úprav 227897/2013-MZE-130777 ze dne 31. 12. 2012 pověřuje starostu 
města podpisem příslušných soupisů nároků města Zubří, jako vlastníka 
pozemků uvedených na LV 2011, LV 2064, LV 2966, LV 10001 a LV 1095.
RM schvaluje návrh zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh 
a výzvy k podání nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku na akci „Re-
konstrukce veřejného osvětlení města Zubří III“ zadávanou formou zjed-
nodušeného podlimitního řízení v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění, dle důvodové zprávy, a pověřuje 
starostu města jejím podpisem.
RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hod-
nocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce veřejného osvětlení 
města Zubří III“ zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení 
v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, pana Josefa Sváka, Radka Janoška, Ing. Milana Palackého, Ing. Vla-
dimíra Krupu a Ing. Jindřicha Marka a náhradníky pana Vlastislava Janků, 
Mgr. Pavla Paseku, Jiřího Juřenu, Ing. Kristýnu Urbanovou a Ing. Antoní-
na Holiše.
RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 12109642 o poskytnutí podpory v rám-
ci Operačního programu Životní prostředí na akci „POŘÍZENÍ TECH-
NICKÉHO ZAŘÍZENÍ KE SNIŽOVÁNÍ PRAŠNOSTI Z PLOŠNÝCH  
ZDROJŮ - MĚSTO ZUBŘÍ“ se Státní fond životního prostředí České 
republiky, IČ: 00020729, Praha 11, Kaplanova 1931/1, PSČ 148 00, dle 
důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 11092156 o poskytnutí podpory v rámci 
Operačního programu Životní prostředí na akci „Regenerace a revitalizace 
veřejné zeleně - Sídliště 6. května, Zubří - 1. etapa“ se Státní fond životního 
prostředí České republiky, IČ: 00020729, Praha 11, Kaplanova 1931/1, PSČ 
148 00, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke „Smlouvě o provádění služeb 
spojených s opravami a údržbou sítě veřejného osvětlení (VO) a  místního  
rozhlasu (MR) v městě Zubří pro rok 2013“ s paní Blankou Janošcovou, 
týkající se změny čl. I Smluvní strany, za podmínek dle důvodové zprávy, 
a pověřuje starostu města jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1. ke smlouvě o dílo „Opravy místních 
komunikací ve městě Zubří“ se společností ALPINE Bau CZ, s. r. o., IČ: 
45192286, Jiráskova 613, Valašské Meziříčí, PSČ: 757 01, týkající se změ-
ny rozsahu díla a ceny, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje sta-
rostu města jeho podpisem.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Vodovod Zubří - 
ulice Hamerská“ se společností COBBLER, s. r. o., IČ: 46578463, Zašová 
633, PSČ: 756 51, týkající se změny termínu dokončení díla, za podmínek 
dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1. ke smlouvě o dílo „Oprava chodníko-
vých těles u objektů č. p. 812 - 817 v Zubří“ se společností COMMODUM, 
spol. s r. o., IČ: 46577238, Valašská Bystřice 225, PSČ: 756 26, týkající se 
změny rozsahu díla, ceny a termínu dokončení díla, za podmínek dle důvo-
dové zprávy, a pověřuje starostu města jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1. ke smlouvě o dílo „Klidové centrum 
Zubří lI“ se společností CZO TRADE, s. r. o., IČ: 27801349, Hamerská 
698, Zubří, PSČ: 756 54, týkající se změny rozsahu díla, ceny a způsobu 
úhrady, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jeho 
podpisem.
RM souhlasí se změnou rozsahu ochranných pásem II. stupně vodního 
zdroje Hrachovec a pověřuje starostu města podpisem příslušného souhlasu.
RM schvaluje zahraniční pracovní cestu do partnerské obce Palárikovo, 
Slovensko, panu Jiřímu Randusovi, starostovi, Mgr. Aleně Dobšové, mís-
tostarostce, paní Marii Mizerové a paní Jarmile Svakové, členkám Klubu žen 
při Českém svazu žen - místní výbor Zubří, která se uskuteční v sobotu dne 
28. 09. 2013 na základě pozvání Dr. Bernarda Rošteckého, starosty obce 
Palárikovo, a současně schvaluje poskytnutí plnění dle důvodové zprávy.

Z usnesení 74. schůze Rady města Zubří, 
konané dne 30. 09. 2013
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy na dodávku technic-
kého zařízení ke snižování prašnosti z plošných zdrojů v rámci veřejné 
zakázky „Pořízení technického zařízení ke snižování prašnosti z plošných 
zdrojů - město Zubří“ se společností  „Daniš Davaztechnik, s .r. o.“, IČ 286 
44 875, Přerov III, Lověšice 265, PSČ: 750 02, kterým se mění platební 
podmínky a doba plnění, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje sta-
rostu města jeho podpisem.

Usnesení 75. schůze Rady města Zubří, 
konané dne 07. 10. 2013
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části nebytových prostor objektu 
Kuželny Zubří, Sídlištní 744, PSČ 756 54, o výměře cca 120 m2, k. úz. Zubří, 
s panem Evženem Čočkem, na dobu neurčitou, s účinností od 08. 10. 2013, 
za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o provádění správy majetku města Zubří 
v objektu Kuželny, Sídlištní 744, PSČ 756 54, k. úz. Zubří, s „Tělovýchov-
ná jednota Gumárny Zubří“, IČ: 44740832, Zubří, Sídlištní 744, PSČ 
75654, na dobu neurčitou s účinností od 08. 10. 2013, za podmínek dle 
důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem.
RM schvaluje příspěvkové organizaci města Zubří „Mateřská škola Zubří, 
Sídliště 6. května 1109, okres Vsetín“, IČ: 70874581, PSČ 756 54, pře-
vod částky 80.000 Kč z rezervního fondu do fondu investičního, dle § 31 
zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, a její použití dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 7. 2013 na 
realizaci akce „Úspora energií pro ZŠ Zubří“, týkající se změny ceny díla 
a termínu dokončení, se společností JASY VSETÍN, s. r. o., IČ: 25860852, 
4. května, Vsetín, PSČ: 755 01, za podmínek dle důvodové zprávy, a pově-
řuje starostu města jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2. ke smlouvě o dílo „Oprava chodní-
kových těles u objektů č. p. 812 – 817 v Zubří“, se společností COMMO-
DUM, spol. s r. o., IČ: 46577238, Valašská Bystřice 225, PSČ: 756 27, tý-
kající se změny ceny díla (méněpráce), za podmínek dle důvodové zprávy, 
a pověřuje starostu města jeho podpisem.
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RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích 
města Zubří, parc. č. 5403/1 a 5452/1 v k. úz. Zubří (vodovodní přípojka), 
se společností „Ema invest group, s. r. o.“, IČ: 27767744, Frýdek-Místek, 
Sadová 612, PSČ 738 01, zastoupenou Ing. Mojmírem Mičkalem, a pově-
řuje starostu města jejím podpisem.
RM rozhodla na základě doporučení Komise pro otevírání obálek a pro 
hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle hodno-
ticího kriteria - nejnižší nabídková cena ve výběrovém řízení mimo režim 
zákona č. 137/2006Sb., v platném znění, dle vnitřního předpisu „Zásady 
a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava MK Zubří - Zemán-
ky“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, jehož nabídka byla 
vybrána jako nejvhodnější, a to: „SWIETELSKY stavební, s. r. o., IČO: 
48035599, Jahodová 60, Brno PSČ: 620 00“, v souladu s nabídkou ucha-
zeče, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím podpisem. 
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo „Energetické 
úspory pro ZŠ kuchyně a fotbalové šatny Zubří - 17. výzva“ se společností 
QUANTUM, a. s., IČ: 25307762, Vyškov, Brněnská 212, PSČ 682 01, tý-
kající se změny termínu plnění, za podmínek dle důvodové zprávy, a pově-
řuje starostu města jeho podpisem.
RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 12120553 o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu 
Životní prostředí na akci „Zateplení Domu služeb v Zubří“ se Státní fond 
životního prostředí České republiky, IČ: 00020729, Praha 11, Kaplanova 
1931/1, PSČ 148 00, dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města jejím 
podpisem.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor v objektu Zdravotního střediska, MUDr. Antonína Fabiána 638, 
Zubří, s Martinem Dvořákem, IČ: 62225375, a Radkou Dvořákovou, IČ: 
60262010, Zubří, Hamerská 698, PSČ 756 54, kterým se upravuje před-
mět a výše nájmu, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu 
města jeho podpisem. 
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor v objektu Zdravotního střediska, MUDr. Antonína Fabiána 638, 
Zubří, s MUDr. Milenou Blahovou, kterým se upravuje předmět a výše 
nájmu, za podmínek dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města jeho 
podpisem. 
RM doporučuje ZM vyhlásit záměr na prodej pozemku p. č. 2320, zahra-
da, o výměře 358 m2, k. úz. Zubří.
RM doporučuje ZM schválit koupi pozemku p. č. 2774, ostatní plocha, o 
výměře 235 m2, k. úz. Zubří, od manželů Františka a Zdenky Holišových, 
za podmínek dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit koupi pozemků p. č. 4176/1, ostatní plocha, 
o výměře 266 m2 a p. č. 4274, ostatní plocha, o výměře 674 m2, vše k. úz. 
Zubří, od pana Libora Zemana, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit koupi části pozemku p. č. 4250, trvalý travní 
porost, o výměře cca 182 m2, k. úz. Zubří, od paní Pavly Heraltové, za pod-
mínek dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit koupi pozemků p. č. 4237/2, ostatní plo-
cha, o výměře 453 m2, p. č. 4218, ostatní plocha, o výměře 505 m2 a p. č. 
4217/2, ostatní plocha, o výměře 137 m2, vše k. úz. Zubří, od paní Mirosla-
vy Děcké, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit koupi pozemku p. č. 4256, ostatní plocha, 
o výměře  535 m2, k. úz. Zubří, ve spoluvlastnictví paní Blanky Zemanové 
a pana Oldřicha Zemana, za podmínek dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 200, zahra-
da, o výměře 6 m2, k. úz. Zubří, s Robertem Číhalem, IČ: 64133079, Zubří, 
Sídliště 6. května 1101, PSČ 756 54, na dobu neurčitou, s účinností od 
08. 10. 2013, za podmínek dle důvodové zprávy, a pověřuje starostu města 
jejím podpisem.
RM schvaluje uzavření Účastnických smluv s Telefónica Czech Republic, 

a. s., IČ:60193336, Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, 
týkajících se zabezpečení varovného systému ve městě Zubří, a pověřuje 
starostu města jejich podpisem.
RM schvaluje vnitřní předpis č.021/2013 „Zásady a postupy při zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu“, dle důvodové zprávy po úpravách, 
s účinnosti od 01. 11. 2013.

Investiční akce v Zubří 
(pokračování z titulní strany)
Stejně tak je před dokončením projekt Klidového centra, který, aniž by si 
kladl za cíl nahradit toužebně očekávané náměstí, určitě zkulturní střed 
města. I tento projekt je dotován z OPŽP, stejně jako dílo, které není obča-
nům tak na očích, z hlediska výše investice je ovšem letos nejvýznamnější. 
Jde o tzv. Protipovodňová opatření města Zubří, spočívající v elektronicky 
zabezpečeném systému sledování a vyhodnocování nebezpečí povodní, 
současně jeho zapojení v soustavě místního rozhlasu může sloužit ob-
čanům i jako medium pro varování před jiným nebezpečím. Projekt stál 
6,2 mil. Kč a ze SFŽP město dostane zpět 0,3 mil. Kč, z Fondu soudržnosti 
EU další 5,4 mil. Kč. 
A aby výčet dotačních aktivit u OPŽP byl úplný, zanedlouho se občané se-
tkají v ulicích města s komunálním strojem určeným zejména na snižování 
nečistot a prachu z komunikací (cena 2 mil. Kč, dotace celkem 1,6 mil. Kč) 
a zároveň začne tzv. Revitalizace veřejné zeleně Sídliště 6. května (hodnota 
díla 1 mil. Kč, dotace celkem 0,7 mil. Kč). 
Při této příležitosti je namístě poděkovat pracovníkům Státního fondu ži-
votního prostředí v Praze, bez jejichž pomoci a pružnosti by zůstaly někte-
ré projekty jen na papíře. Stejně tak zaměstnancům Energetické agentury 
Zlínského kraje, kteří městu výrazně pomohli se „zateplovacími“ projekty.    
Pracovníci městského úřadu by si jako bonus přáli, aby k nám bylo vstřícné 
i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kde leží žádost o dotaci na 
Rekonstrukci šaten na stadionu FC Zubří. Zde je již „vysoutěžená“ cena 
cca 5 mil. Kč, práce jsou zahájeny a bylo by příjemné, kdyby k novým šat-
nám pro fotbalisty přibyla i finanční injekce ze státního rozpočtu. 
Těmito investičními akcemi iniciativa města nekončí, v příštím roce měs-
to plánuje velké investice zejména v projektech Prodloužení kanalizace 
a Energetické úspory Klub Zubří. Jak jinak, než prostřednictvím podpory 
OPŽP. Dodavatelé těchto projektů vzejdou z veřejných zakázek, proto je 
předčasné o jejich ceně spekulovat. 
Na závěr, když je zde zmínka o veřejných zakázkách, poznámka o platném 
zákoně o veřejných zakázkách. Vzhledem k výše uvedenému množství ab-
solvovaných projektů nelze mluvit o nezkušenosti, proto na základě mno-
ha poznatku se vší vážností lze stávající zákon označit za přinejmenším 
nevhodný. Soustředění se pouze na nejnižší cenu, když kvalitu bez uvedení 
konkrétních požadavků nelze prakticky vyspecifikovat, vede v řadě případů 
ke spekulacím a manipulacím uchazečů a paradoxně zadavatele vrhá do 
role rukojmí předpisů. Věříme, že budoucnost přinese zlepšení, stejně jako 
věříme, že budeme mít na vybrané stavební firmy štěstí, tak jako v drtivé 
většině doposud.      

Ing. M. Palacký, vedoucí EO

Mateřskou školu „Duha“ navštívil Daniel Hrachovec
Dne 4. 10. 2013 naši Mateřskou školu Duha poctil svou návštěvou úspěš-
ný pilot akrobatických modelů Daniel Hrachovec, který si pro děti připravil 
přednášku o vlastnoručně vyrobených letadlech. Děti se dozvěděly, jak se 
takové letadlo sestavuje, z jakého je materiálu, ba dokonce jakou rychlos-
tí létá. A spoustu dalších zajímavých věcí jim několikanásobný mistr ČR, 
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ale i mistr Evropy předal. Děti byly tak zaujaté vyprávěním, že měly hned 
spoustu zvídavých otázek, které jim Dan s radostí zodpověděl. 

Avšak ta nejlepší část teprve přišla, když Daniel předvedl své umění v praxi, 
a děti tak mohly vidět, jak tyto létající modely ovládá a co s nimi dokáže 
předvést. Všechny děti byly tak nadšené, že si poté společně hrály na leta-
dla a jednou by chtěly být právě jako on. Tímto děkujeme Danovi za hezké 
dopoledne a přejeme mu mnoho osobních úspěchů v životě.

Za Mateřskou školu Duha: Kateřina Pernicová

VÝZVA
Vážení spoluobčané,
před časem jste byli mně a mým spolužákům ze ZŠ Zubří velmi nápo-
mocni při mapování odbojové činnosti Zubřanů v době II. světové vál-
ky. Z Vašich vyprávění i dalších materiálů vznikl magazín „Mrtev, kdo 
zapomenut“, jehož úroveň ocenilo Ministerstvo obrany ČR druhým 
místem v soutěži.
Proto se na Vás s důvěrou obracím i nyní. Pro účely zpracování stře-
doškolské seminární práce bych Vás, zvláště příbuzné prvoválečných 
legionářů, rád požádal o poskytnutí informací, fotografií a čehokoliv 
dalšího, co se týká příslušníků legií, kteří pocházejí ze Zubří. Pokud bu-
dete mít jakoukoliv informaci nebo pramen, obraťte se na mne prosím 
na telefonním čísle 737 037 030 nebo na e-mailu V.Bill@seznam.cz. 
Všechny poskytnuté materiály okopíruji a bez poškození vrátím. 
Prosím, ozvěte se mi nejpozději do konce listopadu.
Předem vřele děkuji 

Vojtěch Bill

Zubří poctilo zuberské vyšívačky
jedinečnou výstavou
K Zubří patří přejemné bílé vyšívání stejně jako tvrdé házenkářské 
souboje.  Není proto divu, že bývá prostor zdejšího muzea tak často vy-
zdoben právě křehkou bílou krásou, která se zrodila z píle, zručnosti, 
šikovnosti a citu místních žen. Stejně tak se nemůžeme divit, že tyto 
výstavy patří k těm nejopěvovanějším, nejkrásnějším a současně nej-
navštěvovanějším. Přesto výstava POCTA ZUBERSKÝM VYŠÍVAČ-
KÁM, která probíhala na Petrohradě v průběhu minulého měsíce, byla 
v mnohých ohledech výjimečná. 

Můžeme bez nadsázky říci, že se podařilo v rodinách vyšívaček zapůjčit je-
dinečný soubor vyšívaných deček, kapesníčků, čepců a dalších předmětů, 
které následně na relativně malé ploše vytvořily obraz hluboce zakořeněné 
tradice. Celé rodiny, ženy snad z každičkého koutu Zubří, následovnice 
Marie Schoberové, Hermíny Mikundové či Anny Zwillingerové, celkem ne-
uvěřitelných 58 vyšívaček ze Zubří, jejichž dílo bylo na výstavě k vidění, to 
je bilance, které se jen stěží může přiblížit jiná obec nebo město v České re-
publice. Kromě toho byla výstava podpořena místní farou, která naaranžo-
vala a vystavila výšivky ze svého vlastnictví v prostorách kostela sv. Kateřiny. 

Tak se v průběhu měsíců září a říjen v Zubří zhmotnila památka na ušlech-
tilou a záslužnou práci slečny Maryčky z Petrohradu, jak se Marii Schobe-
rové přezdívalo. 150 let po jejím úmrtí tak ožily vzpomínky na ženu, která 
tradici bílého vyšívání v Zubří svou činností trpělivě živila a šířila.  
Touto cestou bychom chtěli z celého srdce vyjádřit poděkování všem, 
kteří nám svěřili své domácí poklady a pro účely výstavy je zapůjčili. 
Podobně děkujeme členkám muzejní rady, především paní Věrce Ma-
chové, za sběr výšivek v jednotlivých rodinách. O perfektní grafickou 
přípravu a instalaci výstavy se postaral Libor Gold, kterému sekundo-
vala slečna Erika Ondřejová.  

Výšivky zapůjčili:
Alena Skýpalová
Anna Malinová
Anna Zemanová
Bohuslava Klauszová
Božena Cabáková
Cilka Kavanová
Františka Holčáková
Ing. Anna Oplatková
Ludmila Mužíková
Ludmila Pavlíčková

Věra Barglová
Vlasta Hrachovcová
Zdeňka Hrbatová
Alena Petříková
Anežka Šimurdová
Antonie Porubová
Danuše Mikulenková
Dymana Mičková
Eliška Pečenková
Eva Klimková
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Františka Krpelíková
Františka Pavlíčková
Gabriela Pavlicová
Hana Hromadová
Irena Španihelová
Jan Bena
Jana Hoferová
Jana Juřicová
Jana Mikulenková
Jana Pobořilová
Jarmila Kyselá
Jarmila Mizerová
Jindřiška Majerová
Jiřina Drdová
Jitka Tomaštíková

Julie Krupová
Květoslava Segrádová
Ladislav Švec
Lenka Mičkalová
Ludmila Krupová
Marie Bambuchová
Marie Paseková
Marie Pyrchalová
Marta Molinová
Miloslav Juříček
MUDr. Helga Žáková
Renata Holčáková
Růžena Fabiánová
Václav Krupa
Zdeňka Zuzaňáková

Vyšívačky, jejichž práce byly na výstavě vystaveny:
Aloisie Hoferová
Anastazie Janošková
Anděla Holišová
Anežka Krpelová
Anežka Šimurdová
Anna Klimková
Anna Krupová
Anna Mičkalová
Anna Opálková
Anna Poláchová
Anna Zwillingerová
Antonie Porubová
Barbora Bargelová
Barbora Benová
Božena Cabáková
Cecilie Čípová
Cecilie Němcová
Františka Adámková
Františka Divínová
Františka Holišová (1900-1987)
Františka Holišová (1906-1979)
Františka Holišová (1910-1983)
Františka Holišová (1916-2006)
Františka Kolečková
Františka Krpelíková
Františka Pavlíčková
Františka Švecová
Gabriela Pavlicová
Helena Pernicová

Irena Španihelová
Jana Juřicová
Jarmila Krupová
Kamila Slováková
Kateřina Adámková
Ludmila Kolečková
Ludmila Martinková
Marie Daehnová – Pavlíčková
Marie Kyselá
Marie Mikulenková
Marie Pyrchalová
Marie Ulrychová
Marie Vaculínová
Marta Pobořilová - Saranová
Milada Bělunková
Otilie Klimková
Otilie Randýsková – sběr
Renata Holčáková
Rozalie Bambuchová
Rozina (Růžena) Mičková
Štěpánka Pernicová
Štěpánka Skopalová
Štěpánka Vlková
Vlasta Hrachovcová
Vlasta Juříčková
Žofie Barglová
Žofie Jurková
Žofie Žáková

Lenka Přečková, foto Pavel Czinege

Kultura v září – zábava na druhou
Dne města se v září v Klubu uskutečnily další dvě akce. Obě měly společné-
ho jmenovatele, a sice rozvibrované bránice diváků. Prvně jim dali zabrat 
jako již tradičně „Screamersáci“, kteří svou travesti show své věrné příz-
nivce opět nezklamali. Směsice scének, hudby, kostýmů a tance byla jako 
vždy pestrobarevně bohatá.

V září k nám po čase zavítali herci 
ze Slováckého divadla z Uherského 
Hradiště a přivezli s sebou Nájemní-
ky, kteří rozehráli takřka tříhodino-
vou sérii absurdních scén, trapasů 
a situací. V režii Zdeňka Duška roz-
kvetl příběh jednoho podvodníka 
se sociálními dávkami. Příběh plný 

zvratů a zdánlivě neřešitelných situací napsal britský dramatik, scénárista 
a režisér Michael Cooney. V hlavní roli se ve svých lžích roztomile utápěl 
Jiří Hejcman, kterého fantasticky doplňoval miláček publika Zdeněk Trčá-
lek. Ani další role však nebyly vedlejší. Herci zvládali svou mimiku, gesta, 
pohyby i řeč v absolutním souladu s daným žánrem. 

S divadelním souborem ze Slovácka do Klubu vždycky přijede neuvěřitelná 
atmosféra, pohoda a dobrá nálada, která v nás dokáže setrvat několik dní, 
a doufáme, že tak působí i na vás.  

Lenka Přečková
(první foto Martina Škrobáková)

CYKLUS KŘESLO PRO HOSTA ZAHÁJEN
Když jsme v červnu ukončili pětiletý cyklus Akademie 3. věku slavnostní 
promocí, kladli jsme si otázku: „Co bude následovat, budou pokračovat 
naše společná čtvrteční setkání se zajímavými lidmi?“ Pracovnice odboru 
kultury splnily slib a od října se rozběhl přednáškový cyklus „Křeslo pro 
hosta“, určený nejen zvídavým seniorům.
Prvními hosty, kteří ve čtvrtek 10. října „usedli do křesla“, byli preventisté 
Policie ČR nprap. Bc. Vladislav Malcharczik a prap. David Číp. S přítom-
nými posluchači besedovali na téma (Ne)bezpečný věk. Přestože jsou ob-
čané a zejména pak senioři upozorňováni na nebezpečí, která jim hrozí, 
stále jsme svědky toho, jak jsou tyto osoby zneužívány, podváděny, okrá-
dány, napadány. Ve svém vystoupení preventisté představili posluchačům 
program na ochranu seniorů prostřednictvím prezentace ukázek z DVD 
„Nebezpečný věk“, doplněné radami a poznatky z praxe dávali přítomným 
návod jak předcházet nebezpečným situacím, jak se bránit napadení a úto-
kům zlodějů, jak zabezpečit svůj majetek proti krádežím, jak nedůvěřovat 
cizím osobám, podomním prodejcům a jim podobným individuím. Na zá-
věr této zajímavé, poučné a skvěle podané prezentace zodpovídali dotazy 
přítomných posluchačů.
Přednáškový cyklus úspěšně odstartoval a věřím, že se můžeme těšit na 
další zajímavá setkání.

Zdeňka Janošková
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Kulturní pozvánky

Akademie 3. věku v novém kabátu, Aneb KŘESLO PRO HOSTA
V říjnu byl v Klubu Zubří zahájen nový přednáškový cyklus, který volně 
navazuje na Akademii 3. věku. Každý měsíc, zpravidla druhý čtvrtek 
v měsíci, bude na jevišti velkého sálu Klubu postaveno křeslo, do kte-
rého budou usedat osobnosti známé i neznámé, vždy však takové, které 
mohou rozšířit okruh vašich znalostí a vědomostí. Budeme se snažit, 
abychom uspokojili nejen vaše uši, ale také další smysly. Většina před-
nášek bude doplněna dataprojekcí, některé ovoní ochutnávky, jindy se 
zase budete moci podívat na rozličné artefakty dovezené z cest. 
Prvním, kdo usedl do našeho křesla, byli preventisté Policie ČR. V rámci 
besedy viděli návštěvníci dokumentární film čerpající z reálných příběhů 
seniorů a pánové Vladislav Malcharczik a David Číp je upozorňovali na 
nebezpečné situace, s kterými se mohou v běžném životě potkat, a poradili 
jim, jak tyto situace rozpoznat a účinně se jim vyhnout. Zdání může klamat, 
ale z jejich přednášky (Ne)bezpečný věk odcházeli návštěvníci rozesmátí 
a spokojení, a to přesto, že trvala více než 2 hodiny. Mnozí z nich nás pak 
prosili, ať objednáme další přednášku podobného typu.
V tomto roce se můžete v cyklu KŘESLO PRO HOSTA těšit ještě na listopa-
dovou přednášku Radky Dvořákové (7. 11. od 17:30 hod.), která vám v loň-
ském roce vyprávěla o tom, jak si poradit s migrénou. Letos se na možnosti 
alternativní medicíny podívá trochu jiným okem. Povypráví vám, jak jsou 
vaše tělo a jednotlivé orgány zatíženy v průběhu celého kalendářního roku 
a poradí, jak s jednotlivými problémy bojovat či jim předcházet. Letošní 
poslední přednáška nás přenese až k protinožcům. Přijede oblíbená rodina 
Márových, jejichž vyprávění o Austrálii bude zajisté opět plné zážitků, zají-
mavostí a lidskosti.

Lenka Přečková

VALAŠSKO OČIMA ROŽNOVSKÝCH MALÍŘŮ
výstava obrazů Rožnovské výtvarné skupinyValašsko

„To naše krásné Valašsko už popsali celé,
buď naši básníci, nebo spisovatelé.

Tomu, kdo tady ale denně žije,
Netřeba prózy ani té poezie.
Dokonce i obraz tam někde ve výklenku
jenom imituje krásu, co nás obklopuje venku.“

Tuto pozvánku na výstavu zahajuji netradičně, verši jednoho z autorů 
vystavených obrazů, Jaroslava Kaňáta. Valašsko v té nejryzejší podobě 
je totiž jednotícím prvkem celé expozice. Všichni čtyři výtvarníci jej ser-
vírují jako na talíři tak, jak ho vidí, cítí a určitě i milují.
Rožnovští neprofesionální výtvarníci se scházejí, společně tvoří a vystavují 
již 55 let. Rožnovská výtvarná skupina mívala desítky členů, dnes do Zubří 
přijíždějí své dílo ukázat pouze tito čtyři: Jaroslav Kaňát, Vladimír Barto-
šek, Jan Zůbek a Štěpán Krhut.
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Divadelní předplatné pro rok 2013 vrcholí,
do Zubří přijedou Eva Holubová a Zuzana Bydžovská
15. listopadu v Klubu Zubří v rámci divadelního předplatného uvádíme 
poslední letošní divadelní kus. Tentokrát se výjimečně nebudeme po-
padat smíchy za břicho, ale čeká nás jímavý příběh plný lidského poro-
zumění.  Eva Holubová jako krutá baronka a Zuzana Bydžovská jako 
zanedbaná služka. V takových rolích se objeví v představení pražského 
Divadla Kalich známé české herečky, které k nám zavítají s působivou 
hrou Michaela Mackenzieho Baronky.

Tento filmový i divadelní autor a režisér ve své napínavé hře uhrančivě sto-
puje nenápadné, dojímavé, a přece kruté jednání baronky k oddané a zane-
dbané služce. Baronka svou zdánlivou dobrotou zastírá vlastní pocity ne-
naplněnosti, prázdného života a neustálého ponižování ze strany záletného 
barona. Tento skutečný herecký koncert Evy Holubové a Zuzany Bydžovské 
skrývá mnohá překvapení i fascinující zvraty.
Autorem úpravy, režisérem a scénografem je jeden z našich nejvýraznějších 
divadelníků současnosti Šimon Caban. Jeho zásluhou se do textu dostala 
hravost, jisté odlehčení i humor. Diváckou atraktivitu Baronek zvyšuje Ca-
banova výpravná scéna a nádherné kostýmy Simony Rybákové.
Přijďte si vychutnat konec letošní divadelní sezóny a současně se poma-
lu připravit na tu následující. Přípravy Divadelního předplatného pro 
rok 2014 jsou v plném proudu, a pokud všechno půjde podle plánu, rádi 
bychom vám představili program na příští rok a dali vám možnost rezer-
vovat si na vaše stávající předplatitelská místa. 
Vstupné v doprodeji: 300 Kč 
Rezervace a informace: 571 659 447

VÁNOČNÍ KONCERT HRADIŠŤANU
JIŽ 26. LISTOPADU

Možná trochu uspěchané Vánoce, 
pomyslíte si. Ale proč si neudělat 
krásnou a pohodovou atmosféru dří-
ve, než začne ten pravý vánoční shon 
a stres. Volba letošního hosta pro vá-
noční koncert nebyla těžká. Jiří Pav-
lica zanedlouho oslaví velké životní 

jubileum, přesto neztrácí nic ze svého muzikantského umu, charisma ani 
čistoty hlasu. Jiří Pavlica většinu života zasvětil uměleckému vedení cimbá-
lové muziky HRADIŠŤAN. Ta je ojedinělým hudebním tělesem s vysokou 
uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a 
netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel zejména z folklóru. 
V rámci vánočního koncertu uslyšíte koledy a lidové písně, ale také napří-
klad originální úpravy poezie Jana Skácela nebo starodávných textů ze za-
čátku našeho tisíciletí. Těšíme se na vaši návštěvu.
Více informací najdete na www.hradistan.cz.
Vstupné: 300 Kč. Předprodej probíhá již nyní. Rezervace, informace: 
571 659 447, kultura@mesto-zubri.cz 

Lenka Přečková

3. SEZÓNA DIVADELNÍ SPONY
Divadelní SPONA právě zahájila svou 3. sezónu a připravuje další hru - ten-
tokrát valašskou hudební komedii. A těší se na Vás! Premiéra bude koncem 
února 2014 v Klubu Zubří. 

Foto Michaela Kolečková

„Doma jsem tam, 
kde mám knihovnu.“ 
Erasmus Rotterdamský

Milí čtenáři,
počasí tomu sice nenapovídá, ale po-

malu k nám míří paní Zima. Zazimovali jsme své zahrádky a zbývá tedy čas 
na nějaké to dobré počteníčko. Ráda bych vám na konci svého příspěvku na-
bídla nové knižní tituly, které jsem v nedávné době pro knihovnu nakoupila.
Za zmínku stojí také informace, že na začátku měsíce září byla opět vyhlá-
šena literární soutěž pro mladé tvůrce – žáky I. a II. stupně ZŠ vsetínského 
okresu „ O poklad strýca Juráša“ – tentokrát na téma: 

ČÍSLA A JEJICH ROLE V NAŠEM SVĚTĚ
Známka – ocenění, kterého si nejvíce vážím
Nešťastná – šťastná třináctka
Jeden za všechny, všichni za jednoho
Kdo je jednička a kdo nula?
Kdo je páté kolo u vozu?
Počítání oveček před usnutím aneb Můj nejzvláštnější sen…
Za málo peněz, hodně muziky…
Cesta letopočtem
Matematika a já v běžném životě
Jeden bůh, jedno slunce, jedno tělo, jedna duše…
Otec, matka, dítě = rodina

Navržené téma je možno zpracovat jako prózu, poezii, drama nebo komiks. 
Doufám a pevně věřím, že i v tomto ročníku se zúčastní rekordní počet „spi-
sovatelů“.  
V tomto příspěvku bych také ráda vyzvala čtenáře školou povinné, aby si 
nenechávali povinnou četbu na poslední chvíli, neboť dochází k situacím, 
že knihy jsou vypůjčené a není z čeho čerpat!!! 

Zprávy z knihovny
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!!!! KNIHOVNA NA FACEBOOKU !!!!

Jste příznivci moderních technologií a chcete mít informace o dění v knihov-
ně z první ruky? Přidejte se k nám!
Najdete si nás tedy nejen v budově Klubu, ale také nově na sociální síti Face-
book a budete mít okamžitý přehled o novinkách i na vaší virtuální nástěnce 
… Vyhledejte si nás a přidejte mezi přátele, dozvíte se více o novinkách v lite-
ratuře a dalších aktuálních informacích - protože naše knihovna je na Face-
booku pro vás. A hlavně nás přinutíte být jiní, mladí, svěží, a ne mimo mísu.
Tak tedy neváhejte a staňte se našimi fanoušky!!!
Na závěr informací z knihovny vám ráda přiblížím pár knižních novinek, 
které si v naší knihovně můžete vypůjčit …
Přijďte za námi do knihovny, my vám rádi pomůžeme vybrat ten Váš bestsel-
ler, tu knížku, se kterou strávíte příjemný podzim….

Nicholas Sparks  - To nejlepší z nás 
Dawson Cole se už v dětství rozhodl, že nepůjde ve stopách svých předků – 
zločinců a kriminálníků, a v sedmnácti letech proto utekl z domova. Útočiš-
tě našel u ovdovělého podivína a automechanika Tucka Hostetlera. Rodina 
Amandy Collierové naopak patří v městečku Oriental k městské honoraci a 
na svou dceru klade jen ty nejvyšší nároky. Ona má však své představy o ži-
votě a nic nedbá toho, že chlapec, do kterého se zamiluje, je z opovrhované 
rodiny. Nepřízeň i nešťastná nehoda však mladé lásce nepřejí… Když Tuck 
Hostetler umírá, jeho posledním přáním je, aby se Amanda a Dawson sešli 
na pohřbu – po pětadvaceti letech. Společné vzpomínky na chvíli sice vzbu-
zují zdání, že snad existuje nekonečná láska. Jenomže život je o poznání 
komplikovanější a někdy je nutné vzdát se toho nejcennějšího, co máme …

Fieldingová Joy -  Potok stínů 
Autorka svádí dohromady nesourodou pětici lidí, kteří spolu nedobrovolně 
prožijí konec týdne v Adirondackských horách. Valerie Roweová se těší na 
oslavu svých čtyřicátin s přáteli. Rozvádí se se záletným manželem Evanem, 
který se chystá strávit výjimečný víkend se svou mladou atraktivní snouben-
kou Jennifer a šestnáctiletou dcerou Brianne v luxusním horském hotelu. 
Plány všech se ale zbortí v okamžiku, kdy Evana ve městě zdrží pracovní zá-
ležitosti. Požádá Valerii, aby dceru i snoubenku odvezla do hor s tím, že za 
nimi později přijede. Valeriini podivínští přátelé – starožitnice Melissa a gay 
James – se nabídnou, že ji doprovodí. Nikdo však netuší, že v horách na ně 
číhá nebezpečí v podobě sériových vrahů, kteří zabíjejí jen pro své potěšení.

Klimecká Vladimíra -  Druhý život Marýny G. 
Svět žen je vždy jiný než svět mužů. Kronika velké valašské rodiny, v níž pro-
jdeme celé 20. století, je psána výhradně z perspektivy žen. Marýna, Růža, 
Josefka a Fany - kolem nich míjejí československé dějiny se všemi zvraty, 
propastmi a výšinami, nadějí i rezignací. Obě světové války, osvobození, 50. 
a 60. léta rezonují ve třech příbězích, čtvrtý je ukotven v naší současnosti. 
Díky autorčině výraznému talentu vzniká originální, přitažlivý obraz jedno-
ho kraje, jedné země. Novely o čtyřech ženských osudech se postupně splé-
tají do promyšlené románové struktury spojené jedním prostředím. A ačkoli 
zachycují různá období lidského života i velkých dějin, pokaždé hovoří o 
fenoménu ženství. Ženy jako hrdinky své doby, bohyně našeho světa.
Zajímavost k této knize – autorka Klimecká Vladimíra (1964) pochází z 
Horní Bečvy a žije ve Vacenovicích u Kyjova. Vystudovala gymnázium, nyní 
pracuje ve státní správě. Je členkou Literárního kruhu autorů Hodonínska. 
Psala povídky, knižně publikovala v 90. letech historický román Poturčenec. 
Za prózu Druhý život Marýny G. získala roku 2013 Literární cenu Knižního 
klubu. 

Přeji Vám všem příjemně strávené podzimní večery s dobrou knihou…
Lenka Cabáková, knihovnice 

Frenštátské slavnosti
V pátek 30. 8. vystupovala Stará Garda Beskydu na 14. ročníku folklorní-
ho festivalu Frenštátské slavnosti v programu prvního festivalového dne na 
náměstí Míru ve Frenštátě pod Radhoštěm. Publiku se postupně na pódiu 
představily významné osobnosti folklorního života v pořadu Naši jubilanti.

Ocenění za svoji celoživotní práci a 
přínos k udržení tradic, rozvoji lido-
vé kultury a práci s mládeží obdrželi 
mimo jiné i naši letošní sedmde-
sátníci Vlasta Hrachovcová, Mgr. 
Josef Gajdoš a Ladislav Gužík. Pro 
vyznamenané jubilanty bylo při-
praveno uvítání starostkou města 
Zdeňkou Leščišinovou v obřadní 
síni radnice. Pomyslnou hudební a 
taneční kytici věnovaly jubilantům 
na pódiu soubory Dolňánek, Ond-
řejníček, Malý Sedmikvítek a Stará 
Garda Beskyd.

Na závěr jen slova ředitelky folklorního festivalu Frenštátských slavností 
Jany Šamánkové: „Dobrý den Radku, předejte prosím poděkování všem čle-
nům vaší skupiny za vystoupení u nás na slavnostech. Je vidět, že jste všichni 
ostřílení tanečníci, protože vaše provedení bylo jedna báseň.“

Beskyďáci

Kdo si hraje, nezlobí
Dne 8. 9. 2013 zorganizoval náš  ČČK 
Staré Zubří spolu s TJ Lesana již tradič-
ně den jen pro děti, tentokrát s názvem 
„Kdo si hraje, nezlobí“. 
Počasí nám přálo a dětí přišlo mnoho, 
jen registrovaných bylo více než 70. Byla 
připravena stanoviště s úkoly, kolo štěstí, 
malování na obličej, které bylo velmi po-
pulární.  Každé dítě, které soutěžilo, bylo 
navíc sladce odměněno.
K samotnému závěru se dokonce odváži-
ly soutěžemi projít i některé členky ČČK 
a myslíme, že obstály se ctí. Nechybělo 

ani  občerstvení, ať už z udírny, či jiné. Děkujeme všem, kdo se na této akci 
podíleli, a taky všem, kdo za námi přišli. Těšíme se na další rok. 

Výbor ČČK Staré Zubří
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Krahujec obecný – malý velký dravec
(Některé druhy ptáků na území města Zubří a v jeho nejbližším okolí, 9. část)

Krahujec obecný (Accipiter nisus) obývá 
jehličnaté lesy a s nimi sousedící skupiny 
stromů, zahrady. Můžeme jej ale vídat i v 
městské zeleni nebo jiných stromových po-
rostech poblíž lidských sídel. 
Krahujec vypadá jako jestřáb lesní ve zmen-
šené velikosti. Samec tohoto silně ohrožené-
ho druhu dosahuje velikosti kosa nebo hrd-
ličky. Samice je často o čtvrtinu větší. Živí se 
většinou drobnými ptáky a jejich mláďaty. 
Je to zapálený lovec. Někdy jej můžeme i v 
Zubří spatřit, jak bezhlavě pronásleduje ko-

řist do míst, kde by jiný dravec nezaletěl. Při pronásledování kořisti letí těsně 
nad ploty, střechami, keři i auty, aby byl v zákrytu a kořist překvapil. Je velmi 
obratný. Dokáže rychle měnit směr letu. Jsou popisovány případy, kdy při 
pronásledování kořisti v parku proletěl těsně kolem hlav lidí na procházce 
nebo vletěl za kořistí otevřeným oknem do místnosti. 
V České republice je krahujec částečně tažný. Na zimu odlétají spíše mláďa-
ta. Starší jedinci zůstávají.

Lenka Šimurdová, ČSOP Radhošť
Autor fotografie: Ivan Motlík, zdroj: www.biolib.cz

Léto už skončilo asi definitivně. Dny se zkracují, večery prodlužují, vkrádají se 
myšlenky na to, že už to zase začíná. Za tmy do práce, za tmy z práce... 
Ale nenechme se tím ovlivnit!
Podívejme se kolem sebe, hledejme naopak každou maličkost, která nás potěší, 
která nám náladu zlepší. Jak se venku krásně barví listí na stromech, příroda se 
pomalu chystá k zimnímu spánku. Jak jsou krásně červené plody šípku nebo 
hlohu, výborná zásoba potravy pro ptáky v zimě. Já vím, podzim s sebou při-
náší samozřejmě taky spoustu práce. Na zahradě je potřeba všechno dodělat a 
připravit na zimu. Ale prosím vás, myslete při tom taky na svoje zdraví.  Záda 
snadno prochladnou a prochladlá záda bolí opravdu nepěkně. Jediná pomoc je 
suché teplo, nejlépe zábaly. Stačí nahřát starou plenku nebo výborný je polštářek 
z pohankových slupek. 2 minuty v mikrovlnce (nebo chvilka v troubě na slabo) a 
2 hodiny příjemného tepla. V žádném případě ne horká vana!!! Ale i tak je člověk 
doslova „ zaseknutý“ několik dní. Raději si při práci dopřejte odpočinek a hlavně 
teplo! Nestojí to za to! 
Ale nejsme všichni zahrádkáři a lidé, kteří tu práci na zahradě nemají a ani jiný 
koníček, snadněji podléhají depresivním náladám, špatně spí a většinou to řeší 
pomocí léků na spaní a antidepresiv.  Takových lidí je poslední dobou čím dál víc 
a bohužel často jsou už na práškách závislí. Už si ani nejdou lehnout bez toho, 
aby si vzali svůj lék. Bez něho už nedokážou usnout a navíc se i v noci často budí 
a už „nezaberou“. 
Musím říct, že mě situace těchto lidí hodně znepokojuje. Mnoho z nich si ani ne-
uvědomuje, že jsou závislí. A pokud už si to přiznají, neví si rady, jak to vyřešit. 
Velmi mě rmoutí, že je nikdo nevaruje před tímto rizikem. Že se nikdo nesnaží jim 
pomoct jinak. Vždyť oni si často potřebují popovídat, potřebují pochopení. Ne-
spavost má přece svoje příčiny často v rodinných vztazích, v pracovním přetížení 
nebo starostech o děti. A léky jdou nahradit bylinným čajem, kapkami nebo table-
tami z bylin. Mezi bylinkami je poměrně dost těch, které pomáhají při nespavosti, 

pomáhají celkovému zklidnění nervové soustavy, vnitřnímu zklidnění.  Najdete je 
v každém herbáři nebo vám poradí v každé prodejně bylinek.
 A nesmíme zapomínat na to, že velmi výrazně zklidňuje a posiluje nervy také do-
statek hořčíku. Ovšem nestačí pít nejmenovanou minerálku.  Je potřeba pravidel-
né denní užívání minimálně 350 mg hořčíku, nejlépe v kombinaci s vápníkem a 
vitaminy B komplexu. A nebojte se ho brát i víckrát denně. Předávkovat se nelze!!
Nedávno mě zaujal výrok ruského léčitele a bylináře Borise Tichanovského: Buď-
te jako malé děti, radujte se z maličkostí, cvičte a budete šťastní!
Je v tom mnoho moudrosti a pravdy. Připomnělo mi to hlavně děti, o kterých vím, 
že nejsou zdravé, dokonce jsou velmi nemocné. A přesto mají na tvářích stále 
úsměv a dokáží si vychutnat každou chvilku a užívat si život plnými doušky. I přes 
své omezení. Jedním z nich je i Damiánek Fabián. Jeho fotografii můžete vidět v 
Zubří na několika místech. Všimněte si jeho upřímného úsměvu a zkuste se ra-
dovat ze života jako on. A přidejte do kasičky podle svých možností, protože jeho 
rodiče možná trpí nespavostí. A nepomůžou jim léky na spaní...
Mnoho krásných dní plných smíchu a dobrých lidí vám přeje

Radka Dvořáková 

Návštěva v říši trav
Ve dnech 13. - 14. září přivítala OSEVA PRO již podruhé návštěvníky ve 
svém kouzelném světě trav. I když počasí nebylo pořadatelům zrovna příz-
nivě nakloněno, cestu do Zubří si našlo téměř 300 zájemců z blízkého okolí 
i vzdálených míst.   

O tom, že tráva nemusí být jen zelená, se přesvědčili v genofondové zahradě, 
kde se právě v podzimním období nejvíce pyšní svými rozmanitými listy a ča-
rokrásným květenstvím sbírka okrasných travin. Celou scenérii rozjasňovala 
barevná květinová aranžmá z podzimních poslů - jiřinek. Návštěvníci se také 
dověděli mnoho informací o historii travního semenářství na Valašsku, jehož 
Mekkou je právě Výzkumná stanice travinářská v Zubří, která za více než 90 
let své existence vyšlechtila mnoho travních odrůd. OSEVA v Zubří, to nejsou 
jen trávy, ale také pohanka, jejímž šlechtěním se zabývá jako jediná v republi-
ce a je matkou odrůd Zita a Zoe. Tato zdravá a chutná potravina, bez které si 
staří Valaši neuměli představit svůj jídelníček, se po létech v zapomnění opět 
dostává do povědomí lidí. Pro inspiraci byla nabídnuta ochutnávka poma-
zánek, moučníků a dalších dobrůtek, která přinesla příjemné zpestření celé 
výstavy. Zahradou také voněla máta, meduňka a levandule z prodejního stán-
ku s bylinkami a okrasnými travami. Zajímavá byla i expozice o použití trav k 
energetickým účelům, kde byl předveden peletkovač přímo v akci. 
Zejména dětské návštěvníky zaujalo objevování tajuplného světa pod mik-
roskopem. Kdo se rozhodl akci Kouzelný svět trav navštívit, určitě nelitoval 
a snad poznal, že tráva není jen to „zelené všude kolem nás“.

Pavla Volková, foto Martin Lošák
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Město Zubří vyhlašuje anketu Sportovec města 
Zubří roku 2013
(pokračování z titulní strany)

Anketa je vyhlášena v těchto kategoriích:
Jednotlivci dospělí, Kolektiv dospělí, Jednotlivci mládež, Kolektiv mlá-
dež, Trenér roku, Sportovní legenda, Mimořádný sportovní výkon roku

Nominace
Nominace mohou předkladatelé z řad sportovních oddílů i veřejnosti vyplnit 
do předepsaného formuláře, který je k dispozici na podatelně městského úřa-

du, v kancelářích Klubu Zubří a Sportovní haly nebo na internetové adrese 
sportovních stránek města Zubří http://sport.mesto-zubri.cz/aktualne/mes-
to-zubri-vyhlasuje-anketu-sportovec-mesta-zubri-roku-2013-a39. 
Nominováni mohou být pouze sportovci, kteří jsou registrovaní v oddílech 
ve městě Zubří nebo sportovci, kteří dosáhli sportovních úspěchů v jiných 
oddílech a mají v Zubří trvalý pobyt.
Hodnocení sportovců a vyhlášení výsledků
Po vyhlášení ankety „Sportovec města Zubří roku 2013“ se do hodnocení 
zapojí široká veřejnost, která bude hlasovat pro své favority. O nejlepším 
sportovci bude rovněž rozhodovat odborná porota složená ze sportovních 
odborníků a zástupců jednotlivých oddílů.
Sportovní galavečer s vyhlášením nejlepších sportovců města Zubří proběh-
ne v březnu 2014 (změna termínu vyhrazena).
Kontakt
Nominace sportovců a sportovních družstev bude odbor kultury a sportu 
přijímat do 8. 1. 2014 osobně prostřednictvím podatelny městského úřa-
du, v kancelářích  Klubu Zubří a Sportovní haly nebo e-mailem na adrese  
josef.randus@mesto-zubri.cz.

Josef Randus

Kuželkářské soutěže 2013/2014
Rozlosování TJ Gumárny Zubří „B“ - MOP
Kolo Datum Utkání
1. 04. 10. 2013 Zubří „B“ - Frenštát „B“
2. 10. 10. 2013 Kelč „B“ - Zubří „B“
3. 17. 10. 2013 Bílovec „B“ - Zubří „B“
4. 01. 11. 2013 Zubří „B“ - Lipník „B“
5. 06. 11. 2013 Nový Jičín „B“ - Zubří „B“
6. 13. 11. 2013 Frenštát „B“ - Zubří „B“
7. 22. 11. 2013 Zubří „B“ - Kelč „B“
8. 29. 11. 2013 Zubří „B“ - Bílovec „B“
9. 05. 12. 2013 Lipník „B“ - Zubří „B“
10. 13. 12. 2013 Zubří „B“ - Nový Jičín „B“
11. 10. 01. 2014 Zubří „B“ - Frenštát „B“
12. 16. 01. 2014 Kelč „B“ - Zubří „B“
13. 23. 01. 2014 Bílovec „B“ - Zubří „B“
14. 07. 02. 2014 Zubří „B“ - Lipník „B“
15. 12. 02. 2014 Nový Jičín „B“ - Zubří „B“
16. 19. 02. 2014 Frenštát „B“ - Zubří „B“
17. 28. 02. 2014 Zubří „B“ - Kelč „B“
18. 14. 03. 2014 Zubří „B“ - Bílovec „B“
19. 20. 03. 2014 Lipník „B“ - Zubří „B“
20. 28. 03. 2014 Zubří „B“ - Nový Jičín „B“

Domácí utkání se hrají vždy v pátek od 17.00 hodin. Kompletní výsledky, 
průměry jednotlivých hráčů a další statistiky naleznete na: http://www.kuze-
lky.com/ (meziokresní přebor Nový Jičín, Přerov, Vsetín), nebo http://www.
kksz-kuzelky.cz/ (krajský přebor Zlín).

Oddíl kuželek TJ Gumárny Zubří.
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Prodejní místa ZN: Potraviny Radka u Gumáren, trafika p. Mikulenka, Hobby Elektkro pí Janošcová u Tesca, Coop Horní konec, Coop střed, Coop Staré Zubří, Tip Café, trafika u pošty. 
Schránky na vaše příspěvky najdete na těchto místech: Klub Zubří, Hamerská 10, pošta u Centra, Městský úřad, Horní škola Horní konec, Klub Staré Zubří.

Klub
Čtvrtek 7. listopadu 2013 od 17:30 hodin
KŘESLO PRO HOSTA – Radka Dvořáková
Biologické hodiny v průběhu roku
Nový přednáškový cyklus nahrazující Akademii 3. věku pokračuje přednáš-
kou, která je určena všem, kteří se zajímají o alternativní přístupy v medicíně.  
O tom, co naše tělo v průběhu roku trápí a čím mu můžeme pomoci, přijde 
povyprávět Radka Dvořáková. 
Vstupné: 30 Kč
Permanentka na 9 přednášek v rámci cyklu: 150 Kč 

Pátek 15. listopadu 2013 od 18:00 hodin
BARONKY - Divadlo Kalich
Eva Holubová a Zuzana Bydžovská v příběhu plného lidského porozumění. 
Představení je zařazeno do divadelního předplatného.
Vstupné v doprodeji: 300 Kč 

Úterý 26. listopadu od 18 hodin
Vánoční koncert - HRADIŠŤAN
Trochu s předstihem přiveze do Zubří vánoční atmosféru věhlasný soubor 
HRADIŠŤAN s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. Vstupné: 300 Kč

Kino
Středa 6. 11. 2013 od 17.30 hodin
O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Příběh neobyčejného přátelství mezi medvědem a myškou. Animovaný rodin-
ný film, který byl v letošním roce s úspěchem uveden na Mezinárodním filmo-
vém festivalu v Cannes. 
Režie:  Benjamin Renner, Vincent Patar a Stéphane Aubier
Délka filmu: 80 minut. Vstupné: 60 Kč

Úterý 12. 11. 2013 od 9.30 hodin
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE VII.
Pásmo pohádek pro děti z MŠ, ale i děti předškolního věku v doprovodu rodi-
čů. Délka filmu: 65 minut. Vstupné: 12 Kč

Středa 20. 11. 2013 od 18.30 hodin
REVIVAL 
Komedie Alice Nellis nabitá hudbou a humorem, komedie pro muže, pro ženy 
a vůbec pro všechny. Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmánek a Ma-

rián Geišberg hrají v Revivalu kamarády, jejichž rocková skupina se rozpadla 
v roce 1972 a kteří se rozhodli pokusit o její velkolepý comeback.
Režie:  Alice Nellis 
Délka filmu:  116 minut. Vstupné: 70 Kč

Muzeum
Od čtvrtka 17. října 2013 – 10. Listopadu 2013 
VALAŠSKO OČIMA ROŽNOVSKÝCH MALÍŘŮ
Prodejní výstava Rožnovské výtvarné skupiny 
„Potkat malíře je jako najít čtyřlístek“ – Tato výstava Vám přináší dílo celého 
čtyřlístku malířů – Jaroslava Kaňáta, Štěpána Krhuta, Vladimíra Bartoška a 
Jana Zůbka. 
Slavnostní vernisáž výstavy: Čtvrtek 17. října 2013 od 16:00 hodin
Otevření výstavy: Úterý – neděle 14 – 17 hodin

Sport
Sportovní hala 
Sobota 2. 11. 
  8.00  turnaj minižactva
Neděle 3. 11.
  8.00  turnaj minižactva
Neděle 10. 11.
  8.00  HC Zubří A – KH Zbrojovka Vsetín (mladší žactvo I)
  9.00  HC Zubří B – TJ Sokol Luhačovice (mladší žactvo II)
10.00  HC Zubří A – KH Zbrojovka Vsetín (starší žáci)
11.00  HC Zubří B – TJ Valašské Meziříčí (starší žáci)
Sobota 16. 11.
10.00  Českomoravský pohár v moderní gymnastice (společné skladby)
18.00  HC Gumárny Zubří – HBC Ronal Jičín (extraliga muži)
Neděle 17. 11.
13.00  HC Zubří – Sokol Nové Veselí (1. liga mladší dorostenci)
15.00  HC Zubří – Sokol Nové Veselí (1. liga starší dorostenci)
17.00  HC Zubří B – TJ Cement Hranice B (2. liga mužů SM)
Neděle 24. 11.
10.30  HC Gumárny Zubří – HC Dukla Praha (extraliga muži)
Sobota 30. 11. - Neděle 1. 12.
  8.00  O pohár starosty města Zubří – turnaj mladších žáků v házené

Kuželna
Pátek 1. 11.
17.00   TJ Gumárny Zubří B – KK Lipník n. B. B (meziokresní přebor 

mužů)
Sobota 16. 11.
  9.00  TJ Gumárny Zubří – TJ Zbrojovka Vsetín B (krajský přebor mužů)
Pátek 22. 11.
17.00  TJ Gumárny Zubří B – TJ Kelč B (meziokresní přebor mužů)
Sobota 23. 11.
  9.00  TJ Gumárny Zubří – KK Camo Slavičín B (krajský přebor mužů)
Pátek 29. 11.
17.00   TJ Gumárny Zubří B – TJ Spartak Bílovec B (meziokresní přebor 

mužů)
Hřiště Lesany
Neděle 10. 11.
  9.00  TJ Lesana Zubří – TJ Bystřice pod Hostýnem (mladší žactvo II)
10.15  TJ Lesana Zubří – SHK Kunovice (zlínská liga st. žaček)
Sokolovna
Neděle 10. 11.
  9.00  TJ Gumárny Zubří – ŠK Staré Město C (krajský přebor v šachu)
Sobota 30. 11.
  9.00  Moravsko-slovenský pohár rádiem řízených modelů aut 

PROGRAM NA LISTOPAD

ZUBERSKÝ FOTBAL VE VÝSLEDCÍCH
Sobota 5. 10. 2013 muži „B“  
Jiskra KRHOVÁ „B“  -  FC  ZUBŘÍ „B“ 0:3 (pol.: 0:1)
Branky: Němec Jiří, Bělohlávek Martin, Janíček Michal
Sobota 5. 10. 2013 muži „A“  
TJ  VIDČE  -  FC  ZUBŘÍ „A“ 2:0 (pol.: 1:0)
Neděle 6. 10. 2013 starší přípravka   
Sokol  PODLESÍ  -  FC  ZUBŘÍ 19:0 (pol.: 6:0)
Branky: 6x Poruba Jaroslav, 5x Cibulec Jakub, 4x Zeman Tomáš, 2x Lev Brian, 
1x Fait Lukáš, 1x Mičkal Jakub

Výsledky od počátku sezóny najdete na http://www.mesto-zubri.cz/texty.
php?typ=4&detail=28.
Poznámka: Fotbalisté FC Zubří hrají v podzimní části soutěže SR 2013-2014 
všechna utkání na hřištích soupeřů (kromě starší přípravky).

M. Bartoň
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